
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 05/2017 – CONSELHO DIRETOR 

O Conselho Diretor - CD, reunido extraordinariamente em Florianópolis/SC, na sede do 
CAU/SC, no dia 24 de fevereiro de 2017, no uso das competências que lhe conferem os 
artigos 86 a 95, do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto, DELIBEROU 
por: 
 

1. Referente à solicitação de apoio institucional e parceria a evento da UFSC, por 
parte da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição, para 
pagamento de diária ao arquiteto e urbanista Fernando de Mello Franco, de São 
Paulo, para ministrar aula magna na UFSC, para debater assuntos importantes e 
atuais sobre a formação dos arquitetos, APROVAR, ad referendum do Plenário do 
CAU/SC, o convite do referido arquiteto e urbanista, a interesse do CAU/SC, com 
o pagamento de diária (entre 05 e 06.03.2017) para o referido evento; 
 

2. Referente à solicitação de apoio, por parte da Presidência do IAB/SC 
(Of.nº006/2017), para pagamento de diárias e passagens dos arquitetos e 
urbanistas Fernando Nigro Rodrigues e Rafael Borges Pereira, para participarem 
e ministrarem oficinas no evento promovido pelo IAB/SC (Oficinas em ATHIS), a 
ser realizado nos dias 16 a 19 de março deste ano, em Florianópolis, cujo 
objetivo, dentre outros, visa capacitar arquitetos e urbanistas para exercer a 
atividade de assistência técnica gratuita em comunidades carentes, sendo que os 
arquitetos citados fazem parte do corpo técnico do Projeto do Peabiru, que tem 
reconhecido trabalho com assistência técnica, nas comunidades no Estado de São 
Paulo, APROVAR, ad referendum do Plenário do CAU/SC, o convite aos referidos 
arquitetos e urbanistas, a interesse do CAU/SC, com o pagamento de passagens 
aéreas (ida e volta), bem como conceder apoio institucional ao evento; 
 

3. Referente à solicitação de apoio institucional da Mostra Sul de Joinville, 
APROVAR, desde que os responsáveis observem os requisitos previstos na 
Deliberação Plenária do CAU/SC, que trata sobre o tema, solicitando, e que a 
Assessoria Especial que se reúna com os responsáveis para a concretização do 
apoio, sem a concessão de auxílio financeiro. 
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